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CONTACTPERSONEN EN ALGEMENE INFORMATIE 
  Predikant Noordhorn/ Saaksum: Ds. M. Krooneman, Oosterweg 11, 9804 PP Noordhorn 
       Telefoon: 0594-52 88 91 
       Email: predikantnoordhorn@gmail.com        

NOORDHORN  
Scriba (contactpersoon):   ouderling J.R. Feitsma, Heereburen 2, 9884 TC Niehove 
        Telefoon: 0594-50 21 80 
        Email: scribanoordhorn@gmail.com 
 
Kerkelijk Bureau:    dhr. A.P. Verbree, Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn 
* Ledenadministratie:    Telefoon: 0594-50 60 75 
        Email: nohosaak@gmail.com 
Kerkvoogdij:  
* Ouderling-kerkrentmeester:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 0594-85 30 20 / Email: wimtelintel@gmail.com 
 
* Kerkelijk ontvanger:     dhr. J.F. Geertsema, Hamsterpad 1/a,  
 (ook voor collectebonnen)  9804 PZ Noordhorn, Telefoon: 0594-50 46 74 
         bestellen collectebonnen via: collectebonnen@ziggo.nl 
         

* Bank- /gironummer kerk:   Banknummer NL70 RABO 03758 29660 
         Gironummer  NL33 INGB 0000 895 706 
 
Diaconie:       
* Secretaris:       diaken W.D. van Dijken, Kruiser 3, 9801 RD Zuidhorn 
 Telefoon: 06-53529283    Email: wd.vandijken@outlook.com 
      
* Penningmeester:    diaken E. Meindertsma, Klinckemalaan 16,  
 (ook voor kerkradio/CD’s)   9801 CB Zuidhorn. Telefoon: 0594-23 36 14 

 

* Autodienst / Bloemendienst:  diaken G.A. v.d. Akker, Telefoon: 06-15053119 
* Email diaconie:      diaconienoordhorn@gmail.com 
 

* Banknummer diaconie:   NL72 RABO 03758 04404 
 
 

SAAKSUM 
Kerkenraad:      ouderling F. Wessels, Englumstraat 18,             
        9883 PE Oldehove. Telefoon: 0594-59 14 26  
        Email: frits.wessels@home.nl 
 

Diaconie:      diaken G.A. v.d. Akker,  
        Telefoon: 06-15053119 Email: rinusvdakker@home.nl 
 

* Banknummer kerk:    NL70 RABO 03758 29660, let op nieuw bankrekeningnr. 
          

 

Stichting tot behoud van de Ned. Herv. Kerk Noordhorn 
* Contactpersoon:  dhr. W. Telintel, Havenstraat 8, 9842 PN Niezijl  
   Telefoon: 0594-853020 / Email: wimtelintel@gmail.com 
* Banknummer Stichting:  NL51 RABO 03758 58423 
 

Website:      www.hervormdnoordhorn.nl 
 

Redactie-adres ‘Kerkneis’:  fam. A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH Zuidhorn 
        E-mail: mariavanwaarde@gmail.com 
 

Kerkdienst via internet: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn            
Zowel ‘live’ als achteraf te beluisteren. 

 

Dit nummer van Kerkneis wordt u gratis verstrekt. U kunt een gift overmaken op het  
bank- /gironummer van de kerk, onder vermelding van ‘gift Kerkneis’. 
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MEDITATIE 
  

 
Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. 

Spreuken 17:17 
 
We horen mensen wel eens zeggen: ‘toen mij dat overkwam, ontdekte ik wie mijn échte 
vrienden waren’. Dan gaat het meestal om een crisissituatie die zich in het leven van die mens 
voordeed. Er gebeurt iets dat niet alleen voor diegene zelf moeilijk is, maar ook voor zijn/haar 
omgeving. Er zijn van die dingen waarbij mensen het moeilijk vinden zich een houding te geven. 
Het kan gebeuren dat een vriend een weg inslaat in zijn leven waar je het helemaal niet mee 
eens bent. Wat doe je dan? Of een vriendin, die een diep verdriet overkomt en daarvan zo 
kapot is dat ze lange tijd niet in staat is de vriendschap te onderhouden. Hoe ga je daarmee 
om? Zomaar twee voorbeelden, u en jij zouden nog iets heel anders kunnen bedenken, 
misschien wel uit de eigen levenservaring. 
 De vraag die je dan als vriend(in) op je af ziet komen, is hoe je hiermee moet omgaan. 
Misschien wil je er voor die ander wel zijn, tegelijk ervaar je dat het wel heel moeilijk wordt om 
ook nu nog die ander lief te hebben en tot een vriend(in) voor hem/haar te zijn. Ineens lijkt het 
alsof de liefde van een kant moet komen. Je moet het maar uithouden, met een vriend(in) die 
ineens niet meer zo spontaan, vrolijk, leuk, humoristisch is. Kortom: met wie het omgaan ineens 
minder leuk is geworden. De vraag is: hou je dan vol? 
 Mensen die in een crisis zijn gekomen, ontdekken wie hun vrienden zijn. Misschien zijn 
degenen die het hardste riepen ‘wij zijn vrienden’ (BFF: Best Friends Forever), wel het eerste 
afgehaakt. En misschien kwamen er wel andere vrienden ‘bovendrijven’, mensen waarvan je 
juist niet had verwacht dat ze er in die moeilijke tijd voor je zouden zijn. Die laatste zijn dan je 
échte vrienden, want ‘een vriend heeft te allen tijde lief’, zegt Salomo. Te allen tijde, dus ook als 
het minder gaat. En óók als het even niet zo leuk is om vriend van die ander te zijn. Juist dan. 
David en Jonathan bevestigden hun levenslange vriendschap zelfs met een verbond voor Gods 
aangezicht (1 Sam. 23:18). ‘Een vriend heeft te allen tijde lief...’ 
 
‘... en een broeder wordt in de benauwdheid geboren’. Eigenlijk betekent dit tweede zinsdeel 
hetzelfde, weliswaar uitgedrukt in andere woorden. Op een broeder (zuster) kun je terugvallen, 
ook in benauwdheid. Het is treffend dat wij elkaar in de kerk nogal eens ‘broeders en zusters’ 
noemen. Laten we dan ook broeders en zusters voor elkaar zijn. Soms hoor je van mensen dat 
medechristenen hen keihard lieten vallen. Bijvoorbeeld toen bleek dat hij anders geaard was, 
dat zij twijfelde over het geloof, dat hij niet paste in het plaatje, dat zij een andere weg insloeg 
dan gewenst.  
 Zo mag het onder ons niet zijn! Juist als iemand worstelt, twijfelt, pijn lijdt, moeite kent, 
eenzaam is, zijn er broeders en zusters nodig. Gelukkig zijn ze er ook, ik geloof het vast. Ja, 
soms, zegt Salomo, wordt zo’n broeder (of zuster) zelfs in de benauwdheid geboren. Als je het 
het meest nodig hebt, is hij/zij er ineens. Als een Godsgeschenk. Dank Hem ervoor. 
 
U zult begrijpen dat mijn gedachten nu gaan naar Hem Die gezegd heeft: ‘U bent Mijn vrienden’ 
(Joh. 15:14). Dat zei Jezus tegen Zijn discipelen. Terwijl zij niet zulke beste vrienden waren voor 
Hem! Sterker nog: toen Hij benauwd was, werd er géén broeder geboren. We zouden het 
anders kunnen zeggen: in Zijn benauwdheid zijn juist al Zijn broeders gestorven. Allen die 
zeiden: ‘wij zullen U altijd volgen, waar U ook gaat’ haakten af toen het erop aankwam. Hij had 
geen broeders meer. Zij lieten Hem in de steek. Zijn vrienden sloegen op de vlucht. 
 Was toen de vriendschap over? Nee, want Hij was een Vriend van zondaren. Al moest de 
liefde op dat moment dan van één kant komen, Hij hield vol. Want ‘een vriend heeft te allen tijde 
lief’. Als er één Vriend is waar je op bouwen kan, dan is Hij het. Hij zegt Zelf (Joh. 15:13): 
‘Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ 
Dat heeft Hij gedaan. Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Dat begint in 
de kribbe. Kijk maar: een Broeder wordt in onze benauwdheid geboren! 
 

Ds. M.K. 
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KERKDIENSTEN NOORDHORN (AANMELDEN VERPLICHT, ZIE PAG. 7) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn 

6 dec. 09.30 uur Prop. H.A. Neervoort (IJsselmuiden) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

13 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. F.J.K. van Santen (Kampen) 

20 dec. 09.30 uur Ds. J. Hoekman (Urk) 

 19.00 uur Ds. J.A. Mol (Driesum) 

25 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman, 1e Kerstdag 

 19.00 uur Ds. M.G.M. Mudde (Hollandscheveld) 

26 dec. 09.30 uur Kerstviering, 2e Kerstdag, kerstfeest van de zondagsschool  

27 dec. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

 19.00 uur Dhr. M. van Heiningen (Dorkwerd) 

31 dec. 19.30 uur Ds. M. Krooneman, Oudejaarsdienst 

1 jan. 10.00 uur Ds. M. Krooneman, Nieuwjaarsdienst 

3 jan. 09.30 uur Ds. J.F. Thangé (Sellingen)   

 19.00 uur Ds. F. Pierik (Drachten/Een) 

10 jan. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

17 jan. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

24 jan. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. C. Hoek (Bedum) 

31 jan. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

 19.00 uur Ds. M. Krooneman 

7 febr. 09.30 uur Dhr. H. Scherphof (Elburg)   

 19.00 uur Ds. N. Noorlander (Onstwedde) 
 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben 
gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij 
waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers 
staan op pagina 2 van Kerkneis.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

6 dec. Diaconie: deelgenoten Lichtendonk 

20 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 

25 dec. Diaconie- kerstcollecte voor project 10 27: Ethiopië, gezondheidszorg in arme regio 

26 dec. Zondagsschool houdt een collecte 

31 dec. Alleen collecte predikantsplaats 

1 jan. Alleen collecte predikantsplaats 

17 jan. Extra collecte voor de predikantsplaats 

24 jan. Alleen collecte predikantsplaats 

7 feb. Diaconiecollecte voor project 10 27: Libanon, hulp aan de naaste 
 

UIT DE PASTORIE 
 

SCHULDBELIJDENIS 
In de christelijke en seculiere media was er de afgelopen maand veel te doen over een 
schuldbelijdenis die is uitgesproken door vertegenwoordigers van de kerken richting het Joodse 
volk. De algemeen secretaris van onze PKN, dr. R. de Reuver, sprak deze schuldbelijdenis uit 
bij de herdenking van de Kristallnacht. 82 jaar eerder, in de nacht van 9 op 10 november 1938, 
werden in heel Duitsland Joden en hun bezittingen aangevallen. Maar liefst 1400 synagogen 
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werden in brand gestoken en gesloopt, 7500 Joodse winkels en bedrijven werden vernield, 
evenals Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen. De brandweer mocht het 
vuur niet blussen. In ieder geval 96, maar waarschijnlijk veel meer Joden werden zonder pardon 
op straat vermoord. En we weten allemaal hoe het zich verder ontwikkelde tot de 
verschrikkingen van de Holocaust, die het leven kostte aan miljoenen Joden. 
 De schuldbelijdenis werd in sommige kerken ook vanaf de kansel voorgelezen. Het riep 
wisselende reacties op. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Tegelijk is het overduidelijk dat er 
binnen de kerken van Nederland te weinig is geprotesteerd tegen het grote kwaad dat zich ook 
in ons land voltrok tegenover de Joden. Ja, er zijn vele christenen, soms geleid door 
predikanten, die zijn opgekomen voor hun Joodse medeburgers. Die in het verzet gingen, 
onderduikers een plaats boden enzovoort. Tegelijk zijn er ook geweest die gezwegen hebben. 
Soms zelfs hebben gecollaboreerd: met de Duitsers meegedaan. 
 Laten we nu niet, 75 jaar later, denken dat wij het beter hadden gedaan, en dat wij vanuit 
onze gemakkelijke positie in vrijheid wel even zullen veroordelen wat toen gebeurd is. Dat zou 
van hoogmoed getuigen! Want wat zou ik doen, als mijn leven erdoor op het spel kwam te 
staan? Zou ik dan opkomen voor mijn naaste...? 
 Helaas is Jodenhaat (antisemitisme) niet iets van vroeger. We zien het ook vandaag – er 
zijn wijken in Nederland waar Joden niet veilig met een keppeltje op over straat kunnen. Laten 
we ook vandaag opkomen voor hen die door Gods genade uitverkoren zijn. En laat de 
wereldwijde kerk de Joden jaloers proberen te maken, zodat ook zij die Hem verworpen 
hebben, zullen zien dat Hij werkelijk de Messias is. Dan zijn Jood en heiden één in Hem. Zoals 
Hij Zelf gezegd heeft (Joh. 10:16b): ‘Het zal worden één kudde en één Herder.’ 
 

KERST 
Ondertussen gaan we andere feestdagen tegemoet dan andere jaren. Rondom Oud & Nieuw 
mag er niet worden geknald, wat voor sommige mensen een grote teleurstelling is. Persoonlijk 
ben ik er niet rouwig om, maar de jaarwisseling om 00.00 uur zal er wel wat minder feestelijk bij 
zijn, vermoed ik. Al kan ik mij nog herinneren dat er vorig jaar, onze eerste jaarwisseling in 
Noordhorn, helemaal niets te zien was i.v.m. de dichte mist.  
 Kerst zal volgens de voorschriften gevierd moeten worden ‘in kleine kring’. Je kunt je 
voorstellen dat veel mensen met heel wat minder plezier uitkijken naar de feestdagen, en dat 
geldt natuurlijk ook voor christenen. Tegelijk komen we dit jaar misschien wel dichter bij het 
Kerstevangelie dan anders! Want wij zijn Kerst (beïnvloed door de wereld die niet meer weet 
wat Kerst écht is) gaan zien als een feest van overvloed: rijke kerstdiners, veel gasten rondom 
de tafel, enzovoort. Terwijl Kerst voor de Heere Jezus Christus geen rijkdom maar armoede 
betekende: de rijkdom van de hemel liet Hij achter Zich, om arm te worden als een mensenkind. 
Een kind zonder bed-bad-brood, maar in een voerbak voor het vee. Ook al zal Kerst 2020 
anders zijn dan anders, en ons misschien daarom juist lang bijblijven, de diepste kern van de 
Kerstboodschap blijft dezelfde! 
 Tegelijk doet het natuurlijk ook in de kerk pijn om te weten dat massale samenzang dit jaar 
niet mogelijk is. De kerstdiensten van vorig jaar waren goed gevuld, herinner ik me nog, en 
sommige mensen komen juist alleen met Kerst in de kerk. En dan samen zingen, al die 
bekende Kerstpsalmen en -liederen. Dat dat niet kan, is pijnlijk. Ondertussen zoeken we wel 
naar creatieve manieren om samen te zingen. Wellicht hoort u daar nog wat over. Maar wat wél 
kan is zingen thuis, in het gezin! Bij een muziekinstrument, of gewoon met een (kerst)CD. Ik heb 
het al vaker gezegd, maar schrijf ook nu weer: het is belangrijk om te zingen, vooral in de 
gezinnen met kinderen, maar ook alleen. Zingen is 2x bidden, zegt kerkvader Augustinus. 
 Laten we ten slotte niet vergeten dat er mensen zijn voor wie er dit jaar niets verandert, 
omdat ze kerstdagen elk jaar (grotendeels) alleen doorbrengen. Misschien kunnen we eens om 
ons heen kijken en deze mensen helpen/uitnodigen. We wensen elkaar gezegende dagen toe 
op weg naar en rondom Kerst! 
 
Hartelijke groet uit de pastorie, ook namens Berdien, David en Eva 
(Jo)uw ds. M.K. 
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VAN DE KERKENRAAD  
 

ZIEKTE EN ZORG 
We denken aan allen binnen en buiten onze gemeente die te maken hebben met ziekte of zorg. 
Sommige van hun namen worden van tijd tot tijd op deze plaats in Kerkneis genoemd, anderen 
hebben misschien een stil verdriet waar maar weinig mensen van weten. In de tijd rondom Kerst 
& Oud en Nieuw kunnen we soms nog meer hierbij bepaald worden. We wensen daarom 
eenieder van harte Gods troostende nabijheid toe. Dat het zo ervaren mag worden als we in de 
adventsperiode mogen horen in de verkondiging: dat God in Jezus Christus werkelijk Immanuel: 
God – met – ons wil zijn! 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
 

23 dec.  dhr. E. Kooi, Niezijl 
31 dec.   mw. G.IJ. Geertsema, Zuidhorn  
11 jan.  mw. M. Schuitema-Berghuis, Zuidhorn 
19 jan.  dhr. T. de Boer, Noordhorn     
28 jan.  mw. S. van der Ploeg-Doedens, Zuidhorn  
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

HUWELIJKSJUBILEA 
In de maand december zijn er drie echtparen die een huwelijksjubileum mogen vieren: 

• Op 10 december 1965 traden Frits en Ina Wessels uit Oldehove in het huwelijk. Daarom 
mogen ze deze maand gedenken dat ze al weer 55 jaar met elkaar verbonden zijn als man 
en vrouw. 

• Precies 15 jaar en 1 dag later, op 11 december 1980, trouwden Alle en Heleen IJbema. Zij 
zijn daarom dit jaar 40 jaar getrouwd. 

• 12 dagen na het echtpaar Ijbema, op 23 december, traden Klaas en Eja Tempel met elkaar 
in het huwelijk. Ook zij zijn 40 jaar aan elkaar verbonden in het huwelijk. 

We mogen de Heere onze God danken dat Hij deze echtparen al die jaren aan elkaar heeft 
gegeven. Ze mogen nu samen met hun nageslacht op deze lange tijd terugkijken en Hem 
erkennen voor Zijn goede gaven. Wat is er in die jaren ongetwijfeld veel gebeurd, er waren 
goede en kwade dagen, maar in dat alles is Hij trouw gebleven. We bidden dat God hen ook in 
de toekomst wil bewaren en samen een goede tijd wil geven, tot Zijn eer.  
 

VACATURE DIAKEN 
Helaas hebben achtereenvolgens de broeders H.C. Weststrate en A.J. Rietema moeten 
bedanken voor hun benoeming tot het ambt van diaken. Wij respecteren deze beslissing en 
bidden om rust voor beide broeders op dit besluit. Dat betekent dat er opnieuw namen 
ingediend kunnen worden voor deze vacature. Ook vragen we de gemeente deze vacature aan 
de Heere op te dragen in het gebed. Hij zal voorzien! 
 

DATA TWEEDE HELFT SEIZOEN: CATECHESE EN BIJBELKRING 
Voor in (jo)uw agenda de data van de tweede helft van het seizoen van catechese en 
Bijbelkring: 
Catechese: 4-1 / 11-1 / 18-1 / 25-1 / 1-2 / 8-2 / 15-2 / 1-3 / 15-3 / 29-3 / 12-4 / 19-4 / 26-4. 
Bijbelkring: 7-1 / 28-1 / 18-2 / 18-3 / 8-4 / 29-4. 
 

BEZINNINGSMOMENTEN 
Op woensdag 9 december om 11.00 uur wordt het laatste doordeweekse bezinningsmoment 
van dit jaar uitgezonden via kerkomroep.nl/dorkwerd. In de weken daarna is er geen 
bezinningsmoment i.v.m. de feestdagen. Na de jaarwisseling beslissen we of de 
bezinningsmomenten in het nieuwe jaar doorgaan, dit hangt mede af van hoe de corona-
omstandigheden t.z.t. zijn.  
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AANMELDEN VOOR DE EREDIENSTEN NOORDHORN 
Vanwege de sterk toegenomen corona-besmettingen zijn we al weer enkele weken gebonden 
aan een maximum van 30 kerkgangers per gebouw. Gelukkig kunnen we ook gebruikmaken 
van de Wegwijzer waar de diensten kunnen worden gevolgd met beeld (groot scherm) en 
geluid. En daar wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. We hopen natuurlijk dat deze 
beperking niet erg lang zal duren. 
Wij vinden het fijn gemeenteleden en eventuele gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Al 
zijn de mogelijkheden vanwege de maximum aantallen momenteel niet zo groot. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar eredienstnoordhorn@gmail.com  Vermeld 
het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan 
het telefonisch bij br. R. Koopman: 0594-591410.)  
De aangemelde kerkgangers zijn ingedeeld in groepen. De groepen krijgen wekelijks bericht 
met de indeling voor de kerk en de Wegwijzer, waarbij er steeds wordt gerouleerd. Als uw groep 
naar de kerk mag en u komt niet, meldt u dan even af via het emailadres: 
eredienstnoordhorn@gmail.com 
Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast? Ook dan kunt 
u zich aanmelden op de hierboven aangegeven manier. 
Alle maatregelen om vanwege corona alles in goede orde en veilig te laten verlopen, kunt u 
vinden in eerdere nummers van Kerkneis en op onze website. 
 

KERKELIJKE STAND HERV. GEMEENTE NOORDHORN-SAAKSUM 
Aantal belijdende leden: 169 
Aantal doopleden: 105 
 

Mutaties van  25 oktober tot 27 november: 

• Op 7 november werd geboren Floris Prins in Zuidhorn. 

• Vanuit de GKV Hoogkerk kwamen over br. J. Korthuis en zr. J.S. Korthuis-Pranger, uit 
Groningen. 

 

Met broedergroet,   
A.P. Verbree, ledenadministratie 
 

COLLECTEN EN BERICHTEN VAN DE DIACONIE  
Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

Collecten € 1862,00 
Giften  €   270,00 
Overgemaakt:  € 250,00 Najaarscollecte Himalaya 

€ 250,00 Dorcas. Oost Europa 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester 

 

Toelichting speciale diaconiecollecten:  
Project Lichtendonk (collecte 6 december). Onze gemeente Noordhorn/Saaksum is vanaf 
november 2019 deelgenoot van het werk van Adré en Marja Lichtendonk. Deelgenoot betekent 
in letterlijke zin dat de gemeente is verbonden met het werk in Bosnië. Dit land is bekend van 
een heftige oorlog. De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar. De protestantse kerk is 
erg klein maar heeft een groot verlangen om de liefde van Christus te delen aan anderen. Adré 
en Marja zullen de protestantse kerk helpen dit verlangen verder uit te dragen. 
Project 10 27 : Ethiopië, gezondheidszorg in arme regio. (collecte 1e kerstdag). Circa tien jaar 
geleden waren in de arme Benshangul-Gumuz in Ethiopië nauwelijks voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg. Onnodig veel kinderen overleden rond de geboorte, door 
ondervoeding of malaria. Inmiddels is er veel verbeterd. In de kliniek van de kerk is er aandacht 
voor moeder en kindzorg. De kliniek heeft een goede naam in de omgeving. Er zijn plannen om 
het werk onder de moslim-bevolking uit te bouwen. 
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Project 10 27 : Libanon, hulp aan de naaste. (collecte 7 februari). De diaconale tak van de 
Armeense kerk richt zich op de vaak arme buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van 
politieke, sociale en religieuze groepen.  Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten 
vluchten uit verschillende gebieden in het Midden – Oosten. Families, kinderen en ouderen 
worden geholpen. Dankbaar is de kerk voor de hulp: “Ons werk wordt mogelijk gemaakt door 
gevende en biddende mensen wereldwijd. 
 

Namens de diaconie van Noordhorn en Saaksum alvast hartelijk dank ! 
 

COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
 

Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is vanaf 27 okt tm 30 nov binnengekomen aan 
collecten/giften € 13.022,30, waarvan € 8024,30 voor de dankdagcollecte.  
Via de kerkelijke ontvanger € 444,30 ontvangen voor de dankdagcollecte. 
Via ouderling F. Wessels is € 20,00 ontvangen voor de dankdagcollecte. 
Via de kerkelijke ontvanger is € 10,00 en € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! 
Jan Geertsema 
 

Bankrekeningen kerkvoogdij : NL70 RABO 0375 8296 60 / NL33 INGB 0000 8957 06   

 

UIT DE GEMEENTE  
 

DANKBETUIGING 
“Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven” 

Joh. 11:25 
 

Voor uw warme belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma 

Cornelia Knol – Huisman 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Jannes Knol, 
Baflo, november 2020           kinderen en kleinkinderen 
 

HARTELIJK DANK 
Hierbij bedanken wij iedereen die ons met ons 40 jarig huwelijksjubileum feliciteerden door 
middel van een bezoek, kaart, telefoontje, bloemetje of andere attentie. 
Bovenal alle dank aan God Die onze trouwtekst uit Ps. 46 vers 2 meerdere malen bevestigd en 
waargemaakt heeft. 
Zijn nabijheid en ondersteuning mogen wij elkaar toebidden. 
Met vriendelijke groeten, 
 

Huib en Martine Zijderveld, uit Oldehove 
 

JEUGDCLUB 12+ 
Afgelopen periode zijn we weer één keer samen geweest. We hebben toen nagedacht over het 
actuele onderwerp vaccinaties. Hoe gaan we hier als christenen mee om? Gegeven uit Gods 
hand? Of gaan we dan, bij wijze van spreken, op Gods troon zitten? Wanneer jullie dit lezen, 
hebben we elkaar ook weer op 2 december ontmoet. Vrijdag 18 december willen we ter 
afsluiting van het jaar samen gaan lasergamen. We hopen dat dit door kan gaan. De verdere 
details gaan we nog met elkaar afstemmen (hoelaat, wie, waar etc). Ook voor het nieuwe jaar 
moeten we de nieuwe data nog met elkaar afspreken. Je bent altijd welkom om een keer mee te 
doen! 
Vanuit de jeugdclub willen we iedereen alvast een goede en gezegende feestperiode 
toewensen! 
Vragen? Vragen! – 0621618141 (Judith Weststrate) 



9 
 

KERSTVIERING OUDEREN  

De Kerstviering voor de ouderen gaat helaas niet door zoals u gewend bent om samen te 
komen in de “Wegwijzer”.  
Toch kan deze worden beluisterd op DV 17 december om 15.00 uur via Kerkdienstgemist.nl 
zoals u ook zondags de dienst beluistert. Mocht u nog een bijdrage willen geven, dan kan dat 
op rek. nr. NL70 RABO 03758 04404 van de diaconie o.v.v. Kerstviering Ouderen.  
Wij wensen u een gezegende Kerstviering.  
 

De damesbezoekgroep. 
 

NIEUWS VAN DE ZONDAGSSCHOOL 
‘Goed om te horen’ is het jaarthema van onze gemeente. 
Goed om te horen zijn de Bijbelverhalen die wij op 
zondagsschool aan de kinderen vertellen. Elke week een 
ander Bijbelverhaal, dat ons iets vertelt over wie God is, wie 
wij als mensen zijn en wie Jezus is. 
We zijn blij dat dit weer kan plaatsvinden in De Wegwijzer, 
waarin de kinderen naast het horen van de Bijbelverhalen 
ook elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar praten, knutselen 
en spelen.  
De afgelopen periode hebben de kinderen in de onderbouw 
de verhalen gehoord van Abraham die op reis moest gaan. 
Hij wist niet waarheen. Hij vertrouwde echter op God, die 
hem de weg zou wijzen. Wat een groot vertrouwen had 
Abraham in Gods beloften. 
De bovenbouw heeft geluisterd naar de Bijbelverhalen over 
Simson en Samuël, beide waren  richters, die de boodschap 
van God aan het ongehoorzame volk Israël moesten 
doorgeven. Zij waren klokkenluiders, die het volk opriepen 
terug te keren naar God en hen er op wezen dat zij op Hem moesten vertrouwen. 
Als er klokken luiden is er vaak iets aan de hand. Zo willen wij de klokken luiden voor het 
kerstfeest waar wij de blijde boodschap willen laten horen dat Jezus is geboren en te luisteren 
naar Zijn stem. 

WELKOM   

Kerst 2020   
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We zouden u en jou dan ook graag uitnodigen voor het kerstfeest van de zondagsschool, 
om dat samen met de kinderen te vieren in de kerk. Helaas lukt dat vanwege de corona 
maatregelen niet. Zoals het nu het plan is, willen wij alle kinderen en hun ouders uitnodigen 
voor het kerstfeest van de zondagsschool. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Ook zijn 
er plaatsen voor de opa’s en oma’s van de kinderen van de zondagsschool.  
Daarnaast willen we ook gebruik maken van De Wegwijzer. Wilt u samen met anderen het 
kerstfeest van de zondagsschool mee beleven, dan kunt u zich hiervoor opgeven via 
eredienstnoordhorn@gmail.com T.z.t. wordt u hier nog over geïnformeerd via de afkondigingen 
in de kerk. Het kerstfeest zal ook worden uitgezonden en is te bekijken en  te beluisteren via                                     
www.kerkdienstgemist.nl 
Het kerstfeest is op zaterdag 26 december om half 10 in de kerk van Noordhorn. 
 

KERSTLIJST ZONDAGSSCHOOL 
Dit jaar zullen wij eveneens in verband met de bekende maatregelen, niet bij u langs komen met 
de kerstlijst. Normaal gesproken komen wij in de maand december bij u langs voor een 
vrijwillige bijdrage voor het zondagsschoolwerk. Van het geld dat wij ophalen worden alle 
materialen t.b.v. de zondagsschool bekostigd, de boekjes die met kerst aan de kinderen worden 
uitgereikt, de Bijbels, drinken en wat lekkers. Wilt u ons weer helpen dit mogelijk te maken? U 
kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer van de zondagsschool  
NL56RABO0375868615 t.n.v. Herv. Streekgem. Noordhorn en Saaksum, o.v.v. zondagsschool. 
 

KENNISMAKEN MET...  
Vanaf dit nummer van Kerkneis zal er elke maand een rubriek 
‘‘Kennismaken met..’’ worden opgenomen. Zo leren we d.m.v. een paar 
vragen een gemeentelid (beter) kennen. Het kan gaan om een nieuw lid of 
iemand die al wat langer meeleeft, of bijvoorbeeld een oudere die niet meer 
in de kerk kan komen. We hopen dat we elkaar in de gemeente zo nog 
sneller en gemakkelijker leren kennen. In dit nummer maken we kennis met 
Marlijn Boersma (21 jaar), sinds een aantal weken lid van onze gemeente. 
 

1. Wie ben je en wat doe je? 
Mijn naam is Marlijn Boersma. Ik woon nog thuis en ik heb momenteel geen werk, want ik ga 
waarschijnlijk in februari weer beginnen met de bbl opleiding pedagogisch werker. Verder houd 
ik van koken en creatief bezig zijn. 
 

2. Wat waardeer je in onze gemeente? 
Ik waardeer het in deze gemeente dat ik zo snel word opgenomen bij de mensen. Ik vind het 
ook leuk dat er een aantal kringen zijn waar ik me bij kan voegen. Ook vind ik het mooi dat de 
diensten en alles daarom heen heel bijbelgetrouw zijn. 
 

3. Wat betekent geloof voor jou persoonlijk? 
Geloven betekent voor mij dat ik op God vertrouw en op zijn plan dat hij met mij heeft. God 
houdt onvoorwaardelijk van mij en ik van Hem en Hij is degene naar wie ik toe kan met alles. 
Door Hem kijk ik altijd hoopvol naar de toekomst. 
 

VLEESACTIE 
Over een aantal weken is het alweer zover: de feestdagen van 2020. Net als de voorgaande 
jaren willen we tijdens deze dagen u weer van het een en ander voorzien. We hebben tijdens 
de kerst weer de overheerlijke runder-, varkens- of de half om half- rollade, de heerlijke stukken 
fricandeau of kip in braadzak en kiprollade. Dit alles weer van onze eigen ambachtelijke slager!  
We bezorgen uw bestelling thuis op DV dinsdag 22 december. Mocht u willen bestellen, dat 
kan. Op de achterpagina van dit nummer van Kerkneis staat een bestelformulier. Dit kunt u 
ingevuld deponeren in de bus achter in de hal van de kerk of bij de ingang van de Wegwijzer. U 
krijgt dan vanzelf uw bestelling thuis. U mag de actie ook weer rustig doorgeven aan familie. Als 
u het formulier maar uiterlijk woensdag 16 december ingeleverd hebt. U mag de bestelling 
ook doorbellen! 
Belt u dan naar Cocky den Besten 06-42720966. De opbrengst is voor de Kerkvoogdij. 
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Voor alle onderstaande roosters geldt: als u niet kunt, wilt u dan onderling ruilen? 
 

Oppas tijdens de ochtend erediensten : De crèche is uiteraard alleen bedoeld voor kinderen 
van de gezinnen die aan de beurt zijn om naar de kerk te gaan !! 

OPPAS 1          OPPAS 2            JEUGDOPPAS 
6 dec. M. Rozema 050-4031843 N. Noorman 0594-548350 Lydian 

13 dec. K. Rietema 06-29505576 L. Frankenhuis 06-21278626 Frances 

20 dec. C. Bos 0594-750885 G. v. Gosliga 050-4032038 Jorik 

25 dec. W. Fokkinga 06-20288090 M. v.d. Brug 06-11494715 Mariëlle 

26 dec. N. Noorman 0594-548350 M. Rozema 050-4031843 Enzo 

27 dec. L. Frankenhuis 06-21278626 K. Rietema 06-29505576 Lydian 

1 jan. G. v. Gosliga 050-4032038 C. Bos 0594-750885 Frances 

3 jan. M. v.d. Brug 06-11494715 W. Fokkinga 06-20288090 Jorik 

10 jan. M. Rozema 050-4031843 N. Noorman 0594-548350 Mariëlle 

17 jan. K. Rietema 06-29505576 L. Frankenhuis 06-21278626 Enzo 

24 jan. C. Bos 0594-750885 G. v. Gosliga 050-4032038 Lydian 

31 jan. W. Fokkinga 06-20288090 M. v.d. Brug 06-11494715 Frances 

7 feb. N. Noorman 0594-548350 M. Rozema 050-4031843 Jorik 
 

 

DEURDIENST                                              EHBO 
6 dec. Mevr. C. den Besten 505035 Mevr. W. Schaap 502276 

13 dec. Mevr. F. Verbree 506075 Mevr. F. Verbree 506075 

20 dec. Mevr. G. Zuidema 06-42377120 Mevr. M. Bolt 504885 

25 dec. Mevr. G. Allersma 505739 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

26 dec. Mevr. A. Kiekebeld 507012 Mevr. W. Schaap 502276 

27 dec. Dhr. H. Verkade 050-5566219 Mevr. F. Verbree 506075 

31 dec. Mevr. D. Hofman 213717 Mevr. M. Bolt 504885 

1 jan. Mevr. C. den Besten 505035 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

3 jan. Mevr. F. Verbree 506075 Mevr. W. Schaap 502276 

10 jan. Mevr. G. Zuidema 06-42377120 Mevr. F. Verbree 506075 

17 jan. Mevr. G. Allersma 505739 Mevr. M. Bolt 504885 

24 jan. Mevr. A. Kiekebeld 507012 Dhr. H. Verkade 050-5566219 

31 jan. Dhr. H. Verkade 050-5566219 Mevr. W. Schaap 502276 

7 feb. Mevr. D. Hofman  213717 Mevr. F. Verbree 506075 

 

BLOEMENGROET       
6 dec. Mevr. A. Kiekebeld 507012 

13 dec. Mevr. T. Meindertsma 233614 

20 dec. Mevr. P. Telintel 853020 

27 dec. Mevr. M v. Waarde 505276 

3 jan. Mevr. M. Buffinga 699754 

10 jan. Mevr. G. v. Gosliga 050-4032038 

17 jan. Mevr. H. Koopman 591401 

24 jan. Mevr. A. Kiekebeld 507012 

31 jan. Mevr. T. Meindertsma 233614 

7 feb. Mevr. P. Telintel 853020 

 

VOLGENDE NUMMER VAN KERKNEIS:  
De sluitingsdatum voor het februari-nummer van Kerkneis is Zaterdag 30 januari 2021, 
uiterlijk 18.00 uur. U kunt kopij inleveren bij de familie A. van Waarde, Boslaan 62, 9801 HH 
Zuidhorn (Email: mariavanwaarde@gmail.com).  
Bijdragen na genoemde sluitingsdatum ontvangen, komen in een later nummer van Kerkneis. 
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AGENDA EN ACTIVITEITEN IN DECEMBER 2020 / JANUARI 2021 
(Deze vinden plaats in de ‘Wegwijzer’, tenzij anders aangegeven) 

maandag 7 dec. 18.30 / 19.30 Catechese 

dinsdag 8 dec. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 4 (Herv. Vrouw sept.-
nummer 2020) 

woensdag 9 dec. 11.00 uur * Bezinningsmoment via internet, *ook later te beluisteren 

zondag  13 dec. 20.30 uur Gebedskring in de kerk na de avonddienst 

maandag 14 dec. 20.00 uur Gesprekskring (H 5) 

woensdag 16 dec. 09.30 uur  Ochtendvrouwenkring (H 1) 

donderdag 17 dec. 15.00 uur * Kerstviering ouderen, via internet, *ook later te 
beluisteren 

vrijdag 18 dec.  Jeugdclub 12+, Lasergamen 

dinsdag 22 dec. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Kerstliturgie, Herv. Vrouw okt. ‘20 en 
Kerst-bijbelstudie uit Herv. Vrouw dec. ‘20 

zaterdag 26 dec. 09.30 uur Kerstfeest van de zondagsschool (zie blz. 9) 

maandag 4 jan. 18.30 / 19.30 Catechese   

dinsdag 5 jan. 20.00 uur Jongegezinnenkring 

donderdag 7 jan. 20.00 uur Bijbelkring 

maandag 11 jan. 18.30 / 19.30 Catechese   

dinsdag 12 jan. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 5 (Herv. Vrouw okt.-
nummer 2020) 

maandag 18 jan. 18.30 / 19.30 
20.00 uur 

Catechese  
Gesprekskring (H 6) 

woensdag 20 jan. 09.30 uur  Ochtendvrouwenkring (H 2) 

maandag 25 jan. 18.30 / 19.30 Catechese   

dinsdag 26 jan. 19.45 uur Vrouwenvereniging, Bijbelstudie 6 (Herv. Vrouw nov.-
nummer 2020) 

donderdag 28 jan. 20.00 uur Bijbelkring 

maandag 1 febr. 18.30 / 19.30 Catechese   

dinsdag 2 febr. 20.00 uur Jongegezinnenkring 

 

BIJ DE VOORKANT: 
De rode anemoon (in het Hebreeuws: kalanit)) is de nationale bloem van 
Israël. Het is een van de vroegste lentebloeiers; van januari tot maart 
kleuren de - anders zo droge - heuvelhellingen rood van de anemonen. 
Binnen enkele weken zijn ze weer verdwenen.  
De apostel Petrus vergeleek (op grond van een woord van de profeet 
Jesaja) de schoonheid van zo’n bloem met de glorie van elk sterfelijk 
mens. 
 

“Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot 
ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren 
bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende 
Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem 
in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het Woord van de Heere 
blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is” (1 Petrus 1:22-25, vgl. 
Jesaja 40:6-8) 
 

Het kindje dat in de kerstnacht werd geboren stierf ook, al op jonge leeftijd. Maar Hij was het 
vleesgeworden Woord van God. Zijn Vader heeft Hem opgewekt in onvergankelijkheid en Hij 
blijft tot in eeuwigheid. Ieder die in Hem gelooft en Zijn woord beaamt, zal leven door Hem. 
 

Aren en Maria van Waarde 
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Saaksum 
KERKDIENSTEN SAAKSUM  
6 dec. 09.30 uur Ds. C. Hoek (Bedum) 

13 dec. 09.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen) 

20 dec. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

25 dec. 09.30 uur Prop. H. Krooneman (’t Harde), 1e Kerstdag 

27 dec. 09.30 uur Prop. E.C. de Waard (Driesum) 

3 jan. 09.30 uur Dhr. A. Riepma (Oldehove) 

10 jan. 09.30 uur Prop. E.C. de Waard (Driesum) 

17 jan. 09.30 uur Ds. M. Krooneman 

24 jan. 09.30 uur Ds. T.J. Oldenhuis (Coevorden) 

31 jan. 09.30 uur Ds. J. Bakhuis (Hoogeveen) 

7 febr. 09.30 uur Ds. J.F. Thangé (Sellingen)   
 

Voor de diensten in Saaksum hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. Volgt u in de kerk 
de aanwijzingen van de kerkenraadsleden om alles in goede orde en veilig te laten verlopen. 
 

BESTEMMING COLLECTEN 
Tijdens de diensten wordt er niet gecollecteerd. Dit zal voorlopig ook zo blijven. We hebben 
gemerkt dat de meesten hun gaven voor de kerkvoogdij en de diaconie trouw overmaken. Wij 
waarderen dat ten zeerste en stellen het erg op prijs dat u dit blijft doen. De rekeningnummers 
staan op pagina 2 van Kerkneis.  
De speciale collecten zijn o.a. voor de predikantsplaats en/of diaconale projecten. 

6 dec. Diaconie: deelgenoten Lichtendonk 

20 dec. Extra collecte voor de predikantsplaats 

25 dec. Diaconie- kerstcollecte voor project 10 27: Ethiopië, gezondheidszorg in arme regio 

26 dec. Zondagsschool houdt een collecte 

31 dec. Alleen collecte predikantsplaats 

1 jan. Alleen collecte predikantsplaats 

17 jan. Extra collecte voor de predikantsplaats 

24 jan. Alleen collecte predikantsplaats 

7 feb. Diaconiecollecte voor project 10 27: Libanon, hulp aan de naaste 
 

JARIGEN 
In de komende weken hopen de volgende leden van onze gemeente jarig te zijn: 
18 dec. dhr. H. Burgler, Saaksum 
13 jan.  dhr. F.H.K. Muntinga, Oldehove 
31 jan.  mw. F. Wierenga-Kooij, Ezinge 
 

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar! 
 

BEDANKJE 
De familie Burgler-Huizinga, uit Saaksum dankt allen heel hartelijk die hen ter gelegenheid van 
hun 55 jarig huwelijksjubileum een kaartje stuurden. 
 

COLLECTEN VAN DE DIACONIE  
Diaconie-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

Collecten € 1862,00 
Giften  €   270,00 
Overgemaakt:  € 250,00 Najaarscollecte Himalaya 

€ 250,00 Dorcas. Oost Europa 
 

Namens de diaconie hartelijk dank, E. Meindertsma, penningmeester  
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COLLECTEN VAN DE KERKVOOGDIJ  
Kerkvoogdij-collecten van Noordhorn en Saaksum: 
 

Via de bankrekeningen van de kerkvoogdij is vanaf 27 okt tm 30 nov binnengekomen aan 
collecten/giften € 13.022,30, waarvan € 8024,30 voor de dankdagcollecte.  
Via de kerkelijke ontvanger € 444,30 ontvangen voor de dankdagcollecte. 
Via ouderling F. Wessels is € 20,00 ontvangen voor de dankdagcollecte. 
Via de kerkelijke ontvanger is € 10,00 en € 20,00 ontvangen voor de kerkvoogdij. 
 

Namens het college van Kerkrentmeesters bedankt! 
Jan Geertsema 
 

Bankrekeningen kerkvoogdij : NL70 RABO 0375 8296 60 / NL33 INGB 0000 8957 06 

 

GROET 
Ontvangt allen een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

 
BIJBELLEESROOSTER DECEMBER 2020 

dinsdag 1 december Jesaja 2:1-9 Verenigde naties 

woensdag 2 december Jesaja 2:10-22 Berg je! 

donderdag 3 december Jesaja 3:1-12 Chaos 

vrijdag 4 december Jesaja 3:13-4:1 Wanverhouding 

zaterdag 5 december Jesaja 4:2-6 Vernieuwing 

zondag 6 december 1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente 

maandag 7 december 1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek 

dinsdag 8 december 1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ... 

woensdag 9 december 1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden 

donderdag 10 december 1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk 

vrijdag 11 december 1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost 

zaterdag 12 december 1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 

zondag 13 december 1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 

maandag 14 december Haggai 1:1-15 Bouwbeleid 

dinsdag 15 december Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger was alles beter 

woensdag 16 december Haggai 2:10-23 
Als je zoveel ellende ziet, waarom 
kom je dan niet bij God? 

donderdag 17 december Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen 

vrijdag 18 december Jesaja 50:4-11 God is nabij 

zaterdag 19 december Psalm 132 Vaste woon- en verblijfplaats 

zondag 20 december Jesaja 51:1-8 Vastigheid 

maandag 21 december Jesaja 51:9-16 Je wachter zal niet sluimeren 

dinsdag 22 december Jesaja 51:17-23 Bescherming 

woensdag 23 december Jesaja 52:1-6 Bevrijding 

donderdag 24 december Psalm 2 Volken trekken samen 

vrijdag 25 december Jesaja 52:7-12 Goed nieuws 

zaterdag 26 december Jesaja 52:13-15 Sprakeloos 

zondag 27 december Jesaja 53:1-6 Opvallend onopvallen 

maandag 28 december Jesaja 53:7-12 Herder als schaap 

dinsdag 29 december Jesaja 54:1-5 Vruchtbaar 

woensdag 30 december Jesaja 54:6-10 Grenzeloze liefde 

donderdag 31 december Jesaja 54:11-17 Steengoed 

    

BIJBELLEESROOSTER JANUARI 2021, nog niet beschikbaar 
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Jeugdneis     December 2020/Januari 2021 

Dag jongens en meisjes, 
Jullie zullen, net als ik, vast wel de vele 
lampjes buiten en binnen zien branden. 
Verlichting aan huizen of in bomen en 
struiken. De wieken van de molen worden 
verlicht. Dat lijkt allemaal best gezellig, maar 
we weten wel dat dit het niet is waar het om 
gaat met Kerst. Op een avond nog niet zo 
lang geleden, keek ik naar de lucht en zag 
een vallende ster; het bleek een meteoriet te 
zijn geweest! Dat heb ik nog niet vaak gezien en ik dacht: zouden er nog meer mensen zijn die 
dit gezien hebben?  En ja, warempel, ik las op het nieuws dat er vanuit meerdere windstreken 
deze vallende meteoriet gezien was! Wat bijzonder. En wat bijzonder, wonderlijk moet het toch 
geweest zijn, toen daar de ster van Bethlehem scheen. De Wijzen uit het oosten zagen Zijn 
ster. Niet vanuit hetzelfde stadje, nee, van heel ver! En ze gingen op reis! Wanneer ze in 
Jeruzalem aangekomen zijn, vragen ze waar De Koning geboren was! Er staat vervolgens in 
Mattheus 2:9: “en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij 
boven de plaats kwam te staan waar het Kind was”. Het klinkt als de kerkklokken die op zondag 
luiden: Kom, kom!  Hij roept u en jou!!   
Komt verwondert  u hier mensen.... 
Voor het jaar 2021 wensen we u en jou veel heil en zegen.  En dat je altijd Gods liefde, trouw 
en zorg mag ervaren.  

 
Rebus 
Bekijk de plaatjes goed. Schrijf het woord op en kijk wat er moet 
gebeuren. Soms moet je een letter weghalen of erbij schrijven of 
zelfs een letter  vervangen. Schrijf op wat voor woord het dan 
wordt. Alle woorden samen  vormen een zin. Deze zin is de 
oplossing van deze rebus.  
Mail dit door naar: JeugdneisNoordhorn@gmail.com 
Na 5 goede oplossingen ontvang je een boekenbon.   
Doe je ook mee?  
Succes en groetjes,   
Alexandra 
 
 
 

    Lofzang van Maria 
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Oplossing rebus:  
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel: 
November 2020: Tel uw zegeningen  
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Bestelformulier 
Bestel uw Rollades, Kip of Fricandeau en steun de 
Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum! 

 

LET OP: Uiterste inleverdatum 16 december 2020 
in de hal van de kerk of bij de ingang van de Wegwijzer. 

Ook kunt u uw bestelling doorbellen  
naar 06 42720966 

 

Ambachtelijk bereide, handgeknoopte half om half rollades. 
Prijs per stuk    € 11,50 
Prijs per 2 stuks   € 22,00  Totaal:        stuks 
 
Ambachtelijk bereide, handgeknoopte varkensrollades. 
Prijs per stuk    € 10,00 
Prijs per 2 stuks   € 19,00  Totaal:        stuks 
 
Ambachtelijk bereide, handgeknoopte runderrollades. 
Prijs per stuk    € 13,00 
Prijs per 2 stuks   € 25,00  Totaal:        stuks 
  
Fricandeau in braadzak. 
Prijs per stuk    € 10,00 
Prijs per 2 stuks   € 19,00  Totaal:       stuks 
 
Kip in braadzak. 
Prijs per stuk    €   8,00 
Prijs per 2 stuks   € 15,00  Totaal:        stuks 
 
Kiprollade. 
Prijs per stuk    € 10,00   
Prijs per 2 stuks   € 19,00  Totaal:        stuks 
 
 
Naam:………………………… Adres………………….. Telefoon…………… 
 
 
Bezorging op dv dinsdag 22 december, tussen 12 en 17 uur 

 
 


